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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2014. 07. 09-i rendkívüli  üléséről készült

Helye: Báránd  Községi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal
Tanácskozó terme, 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak: Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Erdős Zsolt (képviselő)
Dr. Késmárky-Kodak András (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Szeretettel  köszönt  mindenkit.  Megállapítja,  hogy  a  testület  négy  fővel  határozatképes.
Megkérdezi, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan javaslata, előterjesztése. 
Dr.  Kiss  Gyula  jegyző  úr  polgármester  úr  megbízásából  javasol  egy  napirendi  pontot
felvételre.
A szavazáson jelen volt 4 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  4  igen  szavazattal,  nem  és
tartózkodás nélkül:

95/2014.(VII. 09.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Vállalkozási szerződés
2. Csaba királyfi székely nemzeti opera magyarországi ősbemutatója
3. Különfélék

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani. A szokásrend szerint Erdeiné
Hákli Ildikó képviselő javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 4 fő. 
A  testület  3  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:

96/2014.(VII. 09.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Erdeiné  Hákli
Ildikó képviselő választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő



1. napirendi pont
Vállalkozási szerződés

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek
elfogadásra. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja,  hogy a  ravatalozó  felújítás  megkezdődött  és  ehhez  egy vállalkozási  szerződés
került  megalkotásra.  A  szerződés  fedezete  abból  a  bérleti  díjból  van,  amit  a
városüzemeltetőnek kellene fizetnie az önkormányzat felé. A Képviselő- testület jóváhagyása
szükséges a szerződés megkötéséhez. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 4 fő. 
A testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

97/2014.(VII. 09.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
ravatalozó felújítására a jelen határozat mellékletét képező vállalkozási
szerződést elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:     Azonnal
Felelős:        Dr. Kovács Miklós polgármester

Melléklet:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Báránd Község Önkormányzata (székhely: 4161 Báránd  Kossuth
tér 1 adószám: 15728685-2-09 pénzforgalmi számlája: 10403459-50526678-67761004, 
képviselő: Dr. Kovács Miklós mint megrendelő (továbbiakban megrendelő) 

másrészről  Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfűrdő   Korlátolt Felelősségű 
Társaság  (székhely: 4150 Püspökladány Kossuth út 26., cégjegyzékszám: 09-09-007130. 
adószám: 11974413-2-09,  képviselő: Varga Lajos. Ügyvezető igazgató, elérhetősége: 54 451 
- 066) mint vállalkozó (továbbiakban vállalkozó) között

a mai napon az alábbi feltételekkel:

1.) A szerződés  tárgya:  Jelen  szerződés  alapján  Megrendelő  megbízza  Vállalkozót  azzal,
hogy a  Báránd  Község  Önkormányzatának  tulajdonát  képező,  Köztemetőben  a  jelen
szerződésben,  illetve  annak  elválaszthatatlan  mellékletében  meghatározott,
állagmegóvási   munkáit  a vállalkozó árajánlatában rögzített  műszaki tartalom szerinti
mértékben és I. oszt.  minőségben elkészítse.



2.) Vállalkozó  az  1.)  pontban,  illetve  a  mellékelt  árajánlatban  meghatározott  műszaki
tartalom  szerinti  munkálatok  elvégzését  vállalja,  és  szavatol  azért,  hogy  azok
elvégzéséhez  a  szükséges  engedélyekkel,  szakértelemmel,  szaktudással  mind  ő,  mind
pedig az általa igénybe vett alvállalkozók, vagy teljesítési segédek rendelkeznek. 

3.) A munkálatok kivitelezésének várható kezdő időpontja:  2014. július 08.
Vállalkozó a munkálatok tényleges megkezdését megelőző legalább 5 nappal korábban 
köteles Megrendelőt a munkakezdésről értesíteni.

A megrendelő által a munkaterület átadási idejét  2014. július 04-ben határozzák meg.
A felek rögzítik, hogy az építési napló  2014. július 08 napján kerül megnyitásra.
A Megrendelő kötelezettsége a kivitelezési dokumentáció meglétéről való gondoskodás, 
az abban foglaltak betartatása.

4.) A Vállalkozó a munkáját a mindenkor érvényes Magyar Szabványban rögzített módon I. 
osztályú minőségben köteles elvégezni azzal, hogy a Megrendelővel előzetesen 
egyeztetett minőségtől kizárólag a Megrendelő írásbeli rendelkezése alapján térhet el. A 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkálatokhoz jó minőségű anyagokat 
használ fel. A Vállalkozó az általa elvégezett munkálatokra 12. hónapig terjedő garanciát 
vállal.

5.) A munkálatokhoz a szükséges anyagokat vállalkozó saját költségén köteles biztosítani. 
Felek megállapodása alapján a szerződés mellékletét képező árajánlatban, mint 
költségvetési kiírásban szerepelő anyagköltségek az ÁFA összegét,  a helyszínre történő 
kiszállítás, és anyag-, és hulladékkezelés, illetve szállítás költségét már tartalmazzák, 
illetve tartalmazzák azon többletköltségeket, melyek az egyes munkafázisokhoz tartozó 
anyagköltségeknél külön feltüntetésre kerülnek. 

       
      A vállalkozási ár:  454 770.- Ft + ÁFA

6.) A Megrendelő a teljes munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak a
jelen szerződés 3.) pontja szerinti egyeztetés alapján adja át. 
A munkaterületen rendelkezésre áll
- elektromosáram-vételezési lehetőség
- vízvételezési lehetőség.
A kivitelezés során felmerülő, és a kivitelezéshez indokolt elektromos áram, és víz-, 
illetve esetlegesen csatorna díjakat a Megrendelő köteles viselni.

Ha a Megrendelő a munkaterületet vagy annak egyes részeit határidőben nem bocsátja 
munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére, és ez akár a munka 
megkezdésében, vagy folyamatos végzésében akadályt jelent, a felek kötelesek megfelelő
határidőt kitűzni az akadály elhárítására. Amennyiben a póthatáridő eredménytelenül telik
el, bármelyik fél jogosult a szerződéstől elállni.

Az átadott munkaterületen a Vállalkozó – a Megrendelő eltérő utasításának hiányában - 
kizárólagosan végez munkát. A munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni arról, hogy 
a környezet legkisebb zavarásával végezze a munkát, továbbá, hogy a munkavédelmi, 
biztonságtechnikai előírásokat mind ő, mind pedig bármely általa igénybe vett 
alvállalkozó, vagy teljesítési segéd maradéktalanul betartsa. Megrendelő az előírások be 



nem tartásáért felelősséget nem vállal. A Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán 
tartani, minden hulladékot  elszállítatni. Ennek díja a vállalkozói díjban benne foglaltatik.
Megrendelő köteles az építési területen WC-használatot biztosítani. 

7.) A szerződő felek a jelen szerződésben körülírt munkálatok vállalkozói díját – mely 
anyagdíjból, és munkadíjból tevődik össze – 454 770.- Ft + ÁFA összegben állapítják 
meg.

       
       Vállalkozó  1 db végszámla benyújtására jogosult.
       A végszámla benyújtásának feltétele az eredményes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.
       

Vállalkozó a Megrendelőt a készre jelentésről köteles 2 nappal korábban értesíteni, így a 
készre jelentés napján a felek elvégzik az átadás-átvételi eljárást.
Megrendelő az átadás-átvétel során köteles megjelölni az esetlegesen fellelt hibákat, de a 
használatot nem akadályozó hibák miatt az átvétel nem tagadható meg. 

Felek megállapodnak abban, hogy a díjak elszámolása a fenti esedékességi időpontokban 
8 napos átutalással, számla ellenében történik. 
Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben Megrendelő a Vállalkozó részére járó 
díjakat esedékességkor nem egyenlíti ki, úgy Vállalkozó jogosult a munkálatokat 
felfüggeszteni a díjak megfizetésének időpontjáig. Amennyiben Megrendelő 30 napon 
belül sem fizeti meg Vállalkozó részére az esedékes díjakat, úgy Vállalkozó jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani, felmerült kára megtérítését követelni.

Felek rögzítik, hogy a beépítésre kerülő anyagok az anyagdíj maradéktalan megfizetéséig 
Vállalkozó tulajdonát képezik.

Késedelmes fizetés esetén vállalkozó a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével egyező
késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

A vállalkozói díj számla ellenében esedékes.

Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési 
tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

Felek megállapodnak abban, hogy bármilyen szükségessé váló többletmunka elvégzése 
kizárólag kölcsönösen egyeztetett módon, és a többletköltségek írásban történő rögzítését 
követően végezhető el. A Vállalkozó a többletmunkát a Megrendelővel történt egyeztetés 
és írásbeli rögzítés nélkül kizárólag saját kockázatára végezheti el.

Felek megállapodnak abban, hogy pótmunka elvégzése kizárólag kölcsönösen 
egyeztetett módon, és a többletköltségek írásban történő rögzítését követően végezhető 
el.

Felek jelen szerződés értelmezése során többletmunka alatt az olyan munkát értik, ami a 
jelen szerződés szerinti eredmény eléréséhez szükséges, de azok nem kerültek rögzítésre 
a szerződésben és a hozzátartozó dokumentációban tekintettel arra, hogy az előre nem 
látott/láthatott körülmények miatt merült fel. Pl.: eltakart területek problémája.



Pótmunka minden olyan munka, amely a megrendelő igénye alapján a jelen szerződéses 
terjedelmen, az abban meghatározott létrehozandó eredményen túlmutat.

8.)A teljesítés véghatárideje: 2014. augusztus 30.

9.) A teljesítés, részteljesítések megtörténtét a munka műszaki tartalma alapján kell elbírálni.
A teljesítést,  részteljesítést  a  Megrendelő,  vagy Műszaki  ellenőre  az  építési  naplóban
igazolja. Megrendelő a műszaki ellenőr személyéről a Vállalkozót értesíteni köteles.
Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden esetben, kellő határidőben (legalább 24 órával
korábban)  értesíteni  az  olyan  munkálatok  megkezdéséről  és  elvégzéséről,  melyhez  a
műszaki ellenőr jelenléte szükséges, így különösen azon munkák, melyek eltakaráshoz
vezetnek.  Megrendelő  köteles  biztosítani,  hogy  a  műszaki  ellenőr  az  eltakarásokat
megelőzően  az  elvégzett  munkát  megszemlélhesse.  Amennyiben  a  műszaki  ellenőr
bármely  munkafázissal  kapcsolatban  észrevételt  tesz,  a  felek  kötelesek  közösen
egyeztetni,  illetve  ennek  hiányában  a  Vállalkozó  köteles  a  műszaki  ellenőr
észrevételeinek megfelelően a munkálatokat végezni.

10.) A Vállalkozó folyamatosan köteles a Megrendelőt értesíteni minden olyan körülményről, 
amely a munka ütemezés szerinti végzését akadályozza.
A Vállalkozó Felelős Műszaki Vezetője: 
Név: Szabó Károly
Cím: 4150 Püspökladány Kossuth u. 26
Telefonszám: 30/820-1449

A Megrendelő Műszaki Képviselője: 
Név:
Cím:
Telefonszám: 

11.) A Vállalkozó az építési munkákról a helyszínen építési naplót köteles vezetni, amelyben a
kivitelezéssel  kapcsolatos  minden  lényeges  körülményt,  határidőt,  műszaki  jellegű
problémát  köteles  rögzíteni.  Az építési  naplóba  mind a  felek,  mind pedig  a  műszaki
ellenőr jogosult és köteles bejegyzést tenni. 
A megrendelő, vagy a műszaki ellenőre a munka kivitelezését és az építési naplót 
folyamatosan és szükség szerint ellenőrzi.
Az eltakarásra kerülő munkarészek előzetes ellenőrzésére a Vállalkozó a Megrendelőt az 
eltakarás előtt két nappal köteles felhívni (a felhívás módozatai:  telefonon, vagy sms-
ben, vagy e-mailben.)

12.) A Vállalkozó az egyes munkafolyamatok végzéséhez jogosult a Megrendelők előzetes 
értesítése nélkül is alvállalkozót igénybe venni. Az alvállalkozó munkájáért és 
tevékenységéért sajátjaként felel.

13.) Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre vonatkozóan ugyancsak 
köteles a Vállalkozó írásban felhívni a figyelmüket.
Amennyiben a Megrendelő az utasítását fenntartják, úgy a Vállalkozó a munkát a 
Megrendelő kockázatára végzi el.
A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős.



14.) Amennyiben bármelyik fél a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét neki felróható 
módon késedelmesen teljesíti, úgy a késedelmes teljesítése esetére napi 10.000.-Ft, azaz 
Tízezer forint késedelmi kötbért köteles a vétlen félnek fizetni. 60 napot meghaladó 
késedelem esetén a vétlen fél jogosult a szerződéstől elállni.
A Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettségét a Megrendelő által esetlegesen megrendelt 
többletmunkából eredő póthatáridő tűzése nem érinti, ebből eredően Vállalkozót 
kötbérfizetési kötelezettség nem terheli.

Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitájuk során mediátori közreműködést nem
kívánnak igénybe venni, jogvitájukat nem terjesztik választott bíróság elé.

15.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

A szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták 
alá.

Püspökladány, 2014. augusztus 07.

 Megrendelő  Vállalkozó

2. napirendi pont
Csaba királyfi székely nemzeti opera magyarországi ősbemutatója

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek
elfogadásra. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán beszélt polgármester úrral. Ő  arra tett javaslatot hogy
50.000  Ft  készpénzzel  illetve  hasonló  értékben  mezőgazdasági  termékkel  támogassák  a
rendezvényt.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Elmondja, hogy a szervezőktől azt az információt kapta hogy a megrendezéshez szükséges
pénzösszeg  háromnegyed  része  rendelkezésre  áll.  De  szívesen  fogadnak  pénzbeli  és
természetbeni adományokat. A bemutató helyszíne Püspökladányban az ördögárokban lenne. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Támogatja az 50.000 Ft-nyi hozzájárulást. Terményekben ki az aki dönthet?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Kisebb mennyiség esetében polgármester úr is dönthet. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Az elvben kell dönteni.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Amennyiben a terményekkel úgy állnak abból is egy jelképes összegig adjanak. 



Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 4 fő. 
A testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

98/2014.(VII. 09.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Csaba királyfi rockopera megrendezéséhez 50.000.- Ft – azaz ötvenezer
forint  –  készpénz  és  50.000.-  Ft-i  –  azaz  ötvenezer  forintnyi  –
szezonális mezőgazdasági termék adományozásával járul hozzá. 
Felhatalmazza a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőit az
adomány átutalására.

Határidő:     Azonnal
Felelős:        Dr. Kovács Miklós polgármester

3. napirendi pont
Különfélék

Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Elmondja, hogy már többször felvetett téma, de valamilyen döntést muszáj hozni. Veres 
Istvánné szeretné, hogy az önkormányzat segítse a fűnyírásban, mert mozgásában korlátozott. 
Elvi aggályokat vethet fel.
Javasolja, hogy adjanak be kérelmet természetbeni ellátásra. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
A rendeletbe az önkormányzati segély résznél fel lehetne venni egy olyan pontot, hogy 
„egyéb munkálatok elvégzése”.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Ugyanúgy kerüljön elbírálásra, mint az összes többi kérelem. Ennek a jogi hátterét kell 
tisztázni. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Javasolja, hogy Jegyző Úr nézzen ennek utána, hogy lehetséges-e.  

Megkérdezi  van-e  valakinek  további  kérdése,  hozzászólása.  A képviselők  részéről  több
hozzászólás nem hangzik el, az ülést bezárja.

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós         Dr. Kiss Gyula
     polgármester                           jegyző

Erdeiné Hákli Ildikó 
képviselő
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